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inleiding

Accountantskantoren leveren vandaag de dag hun cliënten een veelheid 
aan diensten. Bijvoorbeeld  de IB- en VpB-aangifte, de jaarrekening, 
tussentijdse cijfers, due diligence, controle, etc. Veel van deze 
werkzaamheden vinden plaats buiten het zicht van de cliënt maar wel 
op basis van data van de cliënt. Ondernemers hebben geen zin meer 
om diep in de buidel te tasten voor werk waar ze geen toegevoegde 
waarde bij ervaren. Nadat ze gegevens hebben aangeleverd, verwachten 
ze het eindproduct steeds sneller, tegen lagere kosten en met meer 
toegevoegde waarde. Dit vraagt om een optimalisatie van werkprocessen 
die niet ten koste mag gaan van de kwaliteit van de dienstverlening. 
Digitalisering en standaardisering nemen het administratieve werk van 
accountants over. In deze whitepaper leest u hoe accountants dankzij 
online samenwerken met cliënten winst kunnen boeken op het gebied 
van efficiency, kwaliteit en transparantie.
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processen nader bekeken
Accountants voeren diensten voor een cliënt uit conform vooraf afgesproken voorwaarden, eventueel 

uitgevoerd door multidisciplinaire projectteams. Binnen zo’n project vindt een veelheid aan werkzaam-

heden plaats zoals: planning, taakverdeling, review, beheersing deadlines, dossiervorming, opvolgen 

acties, uitvoering, transparantie, bevindingen, resultaat en uniformiteit over kantoor heen. Vaak gaat 

er tijdens deze werkzaamheden veel tijd verloren doordat het project start voordat alle juiste gegevens 

aanwezig zijn. Hierdoor communiceert men veel ad-hoc wat vaak een effectieve werktijdonderbreking tot 

gevolg heeft. Dit onderbreken en weer opstarten gaat ten koste van efficiency, focus en kwaliteit.

Onderstaand model illustreert dit: procesketen met gemiddelde tijdsbesteding. 

samenwerken via online platform 
Steeds meer accountants- en administratiekantoren zien kansen in het digitaal werken. Ze willen hun 

cliënten dienstverlening aanbieden waarbij online samenwerking centraal staat. Traditionele portalen 

zijn voornamelijk gericht op de communicatie van het eindproduct en het goedkeuringsproces. De echte 

winst valt echter te halen in het proces naar het eindproduct toe. Accountants kunnen meer van waarde 

zijn voor hun cliënten als zij die meer inzage geven in het bewerkingsproces. Daarvoor is het gebruik 

van geschikte tools essentieel. Online platforms maken samenwerking mogelijk die gericht is op het 

totale werkproces: van het aanleveren en vastleggen van gegevens, het leveren van adviesdiensten tot 

het delen van het resultaat. 

Een online platform verbindt het systeem van de ondernemer met dat van de accountant op een volledig 

veilige manier. Veel veiliger dan e-mail die in de praktijk ook wel eens bij de verkeerde persoon terecht komt. 

Daarnaast is e-mail geen ideale dossieroplossing in een kantooromgeving. 
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Door die een-op-een-koppeling ontstaat een gemeenschappelijk dossier dat accountant en 

ondernemers beiden kunnen inzien en bewerken. Door deze transparantie weet zowel de 

ondernemer als de accountant tijdig welke informatie nog ontbreekt om aan de geplande processen 

te beginnen. Online platforms maken inzichtelijk wat de cliënt daadwerkelijk heeft aangeleverd en wat 

de accountant als tussenproduct of interpretatie heeft vastgelegd. Dit voorkomt dubbel werk en stelt 

de accountant in staat om grip te hebben en te houden in de ‘vaste prijzen methodiek’. Zowel intern 

als naar de cliënt. 

Als accountants met hun cliënten afspreken wie via het platform wanneer welke data aanleveren, 

hoeven ze hun werkzaamheden niet meer te onderbreken. Omdat dossierstukken niet via de 

e-mail verzonden en ontvangen worden, is een centrale bewaking van het proces aanwezig. 

Accountants kunnen taken zo in één keer uitvoeren en hoeven tijdens de werkzaamheden 

niet meer te wachten op cliënten die ontbrekende gegevens nog moeten aanleveren - zonder 

tijdrovende onderbrekingen die de focus van de accountant wegnemen. Een online platform 

geeft cliënten een melding als ze gegevens moeten aanleveren en accountants een melding als 

de gegevens correct zijn aangeleverd. Dat is veel effi ciënter en werkt cliëntgericht en proactief 

werken in de hand. Als bepaalde journaalposten bij een ondernemer niet kloppen, weet de 

accountant immers direct dat er iets niet klopt en kan hij daar ogenblikkelijk op inspelen.

Het proces van online samenwerken tussen accountant en ondernemer Het proces van online samenwerken tussen accountant en ondernemer 
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cliënt betrekken in het proces
Door integratie van het online platform met andere applicaties zijn accountants in staat om 

cliëntgerichte werkprogramma’s, het elektronische dossier en persoonlijk advies met hun cliënten 

te delen. Ook kunnen accountants hun cliënten zelf onderdelen van bijvoorbeeld de IB- en VpB-

aangifte online laten doen. Dit betekent dat ondernemers zelf meer administratieve taken gaan 

uitvoeren. Bovendien nemen de controlemogelijkheden voor de ondernemers op deze manier toe 

en de kans op fouten neemt af. Accountants kunnen eenvoudig hun cliënt attenderen op de juiste 

aanvullende dienstverlening.

Ondernemers kunnen als gevolg hiervan steeds meer administratieve taken zelf uitvoeren. 

De rol van accountants- en administratiekantoren verschuift hierdoor van uitvoerend naar 

adviserend: toekomstgerichte disciplines als risicomanagement, kwaliteitsbeheersing en 

compliance worden steeds belangrijker. Want waar het accent in de accountancy voorheen lag 

op historische informatie en risicobeheersing, verschuift de toegevoegde waarde nu meer naar 

advisering over te verwachten ontwikkelingen. Accountants kunnen zich meer bezig houden met 

scenarioanalyse, waar alle gegevens al voor aanwezig zijn. 
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cOnclusie

Ondernemers verwachten tegenwoordig steeds meer van accountants: een 
eindproduct dat sneller klaar is en dus tegen lagere kosten wordt opgeleverd. 
Accountants kunnen hun efficiency opschroeven en kosten reduceren door 
meer te gaan samenwerken met hun cliënten. Hiervoor hebben zij de juiste 
tools nodig. Online samenwerken met hun cliënten stelt accountants in staat 
om efficiënter te werk te gaan en een betere samenwerking met hun cliënten 
te bewerkstelligen. Ook vergroot het online samenwerken de transparantie: de 
controlemogelijkheden voor de ondernemers en het begrip van ondernemers 
voor het vak accountancy nemen toe. De accountant kan op zijn beurt meer 
excelleren in zijn adviserende rol.
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UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT

Wie bedrijfssoftware maakt, kijkt verder dan vandaag. Stabiele  organisaties 
willen ondersteuning van software die nu al klaar is voor toekomstige 
veranderingen. Wij begrijpen dat. Sterker nog, wij beloven dat onze software 
klaar is voor morgen.
 
Dat is Software Vooruitgedacht. Daarom zijn wij continu bezig met verbeteren en 
innoveren. Want vooruitdenken is wat UNIT4 doet: software leveren die  altijd 
werkt. In tijden van snelle verandering beloven wij één ding: stabiliteit. 

Organisaties zijn niet alleen geïnteresseerd in technisch vernuft, maar willen 
goed draaien en groeien. Voorwaarde is dat hun software hen ondersteunt in 
continu veranderende organisaties. Software die dus snel en tegen lage kosten 
is aan te passen.

Onze klanten kunnen gerust zijn: met software die nu al klaar is voor morgen, 
veranderen zij gemakkelijk mee.
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